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YHTEENVETO 

Digitalisaatiota käsittelevä työryhmä, puheenjohtaja Riina Sikkut, kansalliset parlamentit (Viro) 

Perjantai 17. joulukuuta 2021, klo 11.00–13.00 

1. Kokouksen avaus (puheenjohtaja) 

Tämä oli digitalisaatiota käsittelevän työryhmän toinen kokous. Kokous pidettiin verkossa. Puheenjohtaja 

Riina Sikkut toivotti jäsenet tervetulleiksi yhdessä Elina Valtosen (kansalliset parlamentit/Suomi) kanssa, 

joka aloittaa puheenjohtajana ensi vuonna. Sikkut viittasi edellisen kokouksen yhteenvetoon ja korosti, 

että ryhmä oli jo yksilöinyt useita keskeisiä aiheita, jotka ovat merkityksellisiä eurooppalaisen 

digitalisaation kannalta. Tavoitteena on rakentaa eettinen, turvallinen ja avoin digitaalinen yhteiskunta 

ihmiskeskeisen lähestymistavan pohjalta. Hän korosti tarvetta saada aikaan konkreettisia tuloksia ja 

kehotti ryhmää omaksumaan kunnianhimoisen lähestymistavan. Sikkut ilmoitti, että paneelin 1 

kolmannen istunnon lykkäämisen vuoksi paneelin suositukset eivät olleet vielä saatavilla. Kansalaiset 

kuitenkin raportoivat keskusteluistaan ja foorumin panos on saatavilla. Kun otetaan huomioon ideoiden 

suuri määrä ja laaja aihe, Sikkut ehdotti keskustelujen jäsentämistä seuraavien kolmen pilarin mukaan: 

”Yhteiskuntiemme suojelu”, ”ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen” ja ”talouden 

vahvistaminen”, ja keskittymistä tässä kokouksessa ensimmäiseen. Tämä kattaisi digitaalisen 

suvereniteetin ja etiikan; kyberuhat ja tietosuojan; digitaaliset oikeudet ja digitaalisen osallisuuden; 

saastumisen ja kestävyyden. Sikkut viittasi myös saatuihin kirjallisiin kannanottoihin ja kehotti jäseniä 

käyttämään työryhmää ja konferenssin täysistuntoa suullisesti esitettyjen ideoiden esittämiseen, jotta 

niitä voitaisiin hyödyntää prosessissa. 

2. Eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 edustajien raportti keskustelujensa tilanteesta  

Paneeli 1:n edustaja raportoi tähänastisista keskusteluista ja korosti useita esille tuotuja keskeisiä aiheita. 

Näitä olivat muun muassa älykkään työn mahdollisen siirtämisen estäminen EU:n ulkopuolelle ja 

digitalisaatiosta johtuvien uusien työn muotojen sääntely. Korostettiin tarvetta puuttua uuden 

teknologian ympäristövaikutuksiin ja digitaaliseen saastumiseen. Toisena painopisteenä oli koulutus, 

erityisesti nuorten auttaminen navigoimaan digitaalisessa maailmassa. Muut kansalaiset korostivat, että 

tarvitaan ihmiskeskeistä lähestymistapaa, jossa digitaalinen lukutaito on kaikkien ulottuvilla. Myös 

digitaalisen infrastruktuurin tarve nousi esiin esimerkiksi sähköajoneuvojen latausasemien osalta. 

Paneelissa on käsitelty myös digitaaliseen terveyteen, kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja EU:n 

suvereniteettiin (esim. puolijohteisiin) liittyviä kysymyksiä. 

Eräs kansallisen kansalaispaneelin edustaja kertoi irlantilaisissa paneeleissa käydyistä keskusteluista, 

joissa paljolti toistuivat eurooppalaisessa paneelissa esiintuodut seikat. Kyseisissä keskusteluissa 

käsiteltiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tukemista, disinformaation torjuntaa ja EU:n vahvaa 
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roolia erityisesti digitalisaation ympäristövaikutuksissa. EU:n yhteistyöaloina esitettiin muun muassa 

rokotustodistuksen lisäämistä sairausvakuutuskortteihin, 5G- ja laajakaistayhteyksien käyttöönottoa, 

digitaalista autonomiaa ja suvereniteettia, kyberturvallisuutta ja kyberrikollisuuden torjuntaa, 

häiriönsietokykyä ja tietoturvallisuutta. 

3. Keskustelu monikielisen digitaalisen foorumin kolmannesta väliraportista 

Tämän kohdan yhteydessä kansalaisten edustajille annettiin ensimmäinen puheenvuoro, koska kaikki 

jäsenet saivat puheenvuoron aakkosjärjestyksessä.  

Kansalaiset korostivat, että digitalisaatioon on sovellettava osallistavaa lähestymistapaa, jossa ketään ei 

jätetä jälkeen. Tätä pidettiin ensisijaisena tavoitteena tiettyjen väestöryhmien, kuten ikääntyneiden, 

kannalta ja kun on kyse kaupunkien ja maaseutualueiden välisistä suhteista tai syrjäisistä alueista. Tässä 

yhteydessä ideoihin sisältyi eräänlainen ”digitaalinen palvelu”, jolla tukea voidaan tarjota. Kansalaiset 

vaativat myös yksinkertaistettua lähestymistapaa tietosuojaan (evästeiden käyttöä koskevien pitkien 

ilmoitusten poistaminen) ja korostivat koulutuksen merkitystä sekä tarvetta lisätä kuluttajien tietoisuutta 

kybermaailman riskeistä. Lisäksi korostettiin, että paneelissa on edelleen parannettava tietoisuutta siitä, 

mitä Euroopan tasolla jo tehdään tai mitä valmistellaan.  

Seuranneissa keskusteluissa työryhmän jäsenet toivat esiin monenlaisia kysymyksiä, joista monet 

vahvistivat ja toistivat kansalaisten esiin tuomia seikkoja. Useat jäsenet korostivat, että on tärkeää 

kuunnella kansalaisten ajatuksia ja näkemyksiä ja että ideat on linkitettävä tietoihin EU:n tasolla voimassa 

olevasta tai tulevasta sääntelystä. 

Korostettiin EU:n digitaalisen suvereniteetin merkitystä ja sitä, että on tärkeää välttää digitalisaatiosta 

esimerkiksi väärän tiedon takia demokratialle aiheutuvia riskejä, samoin kuin tarvetta varmistaa, että 

eurooppalaiset arvot ja demokratian periaatteet toteutuvat ja että niitä suojellaan digitaalisella 

aikakaudella. Lisäksi esitettiin ajatus uudesta media-alustasta, jolla varmistettaisiin laadukkaan 

mediasisällön laaja saatavuus. 

Tutkimusta ja innovointia pidettiin tärkeänä tekijänä esimerkiksi tekoälyn, mikro- ja nanoteknologian, 

uusien materiaalien tai bioteknologian alalla.  

Jotkut jäsenet viittasivat maailmanlaajuiseen ulottuvuuteen ja kehottivat EU:ta olemaan geopoliittinen 

toimija digitaalisessa maailmassa ja maailmanlaajuinen suunnannäyttäjä. Samalla tuotiin esiin tarve 

varmistaa, että kuluttajien toimitusketjuissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia.  

Keskustelujen toistuvana aiheena oli tarve koulutukseen ja digitaalisten taitojen edistämiseen, olipa kyse 

ammattitaitoisen henkilöstön, yrittäjien ja kasvattajien saatavuudesta tai kansalaisten riskitietoisuuden 

lisäämisestä esimerkiksi valeuutisten ja tietoturvan käsittelemiseksi. Koulutus otettiin esiin paitsi koulujen 

osalta myös elinikäisen oppimisen yhteydessä. 

Monet pitivät ratkaisevan tärkeänä seikkana tehokkaan digitaalisen infrastruktuurin tarvetta, muun 

muassa nopeiden internetyhteyksien saatavuutta maaseudulla ja syrjäisillä alueilla sekä syrjäisimpiä 

alueita yhdistävien tietoliikenneväylien ylläpidon varmistamista. Tämä todettiin tärkeäksi tekijäksi myös 

pk-yritysten kilpailukyvyn ja digitaalisen kahtiajaon kaventamisen kannalta. 

Monet jäsenet korostivat, että tarvitaan osallistavaa digitalisaatiota, jossa ketään ei jätetä jälkeen, 

vältetään digitaalinen kahtiajako ja keskitytään inhimillisiin puoliin. Kieliteknologiaa ja EU:n puitteita 
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kielellisen syrjäytymisen torjumiseksi esitettiin välineenä, jolla edistetään teknologian saatavuutta myös 

pienemmillä markkinoilla ja parannetaan tiedon saatavuutta kaikkialla Euroopassa. Lisäksi korostettiin 

tarvetta suojella työntekijöitä ja sosiaalisia oikeuksia muuttuvassa digitaalisessa työympäristössä.  

Tuotiin esiin kestävyys, digitaalisen saastumisen torjunta ja digitaalinen hiilijalanjälki.  

Jäsenet toivat esiin myös datan saatavuuden ja digitaaliset sisämarkkinat viitaten siihen, että 

pk-yritysten on saatava dataa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti, mukaan lukien datan vapaa 

liikkuvuus rajojen yli ja yhteentoimivuus yhteisten standardien ja periaatteiden pohjalta. Esitettiin 

ehdotuksia digitalisaation hyötyjen osoittamiseksi käytännön toimissa esimerkiksi sähköisen 

tunnistamisen avulla. Lisäksi esitettiin ”digitaalinen ensin” -periaate sekä avoimen datan merkitys. 

Jotkut jäsenet kiinnittivät huomiota digitalisaation riskeihin, jotka edellyttävät EU:n tason lainsäädäntöä 

yksityisyyden ja digitaalisten oikeuksien suojelemiseksi tehokkaasti. Tekoälyn osalta korostettiin, että 

ihmisen on aina voitava tehtävä lopullinen päätös. Varoitettiin biometrisestä tunnistamisesta julkisilla tai 

yksityisillä alueilla, paitsi jos se on ehdottoman välttämätöntä. Tässä yhteydessä yksi jäsen katsoi myös, 

että on tarpeen asettaa rajat ja varmistaa, että viranomaiset ovat vastuuvelvollisia, jos he käyttävät 

eurooppalaista demokratiaa uhkaavia vakoiluohjelmia, ja että viranomaisten on varmistettava, että 

Euroopassa on tilaa kyberpakolaisille. 

Valtonen oli tyytyväinen siihen, että monet tärkeät seikat oli jo otettu esille, ja kertoi, että työtä jatketaan 

tammikuussa määriteltyjen kolmen pilarin mukaan.  

4. Kokouksen päättäminen (puheenjohtaja) 

Sikkut päätti kokouksen ja ilmaisi tyytyväisyytensä jäsenten esittämiin erilaisiin näkökantoihin. Hän 

korosti, että tarvitaan selkeät EU:n laajuiset säännöt, joilla varmistetaan kansalaisten oikeuksien suojelu 

ja ihmiskeskeinen lähestymistapa. Toinen tärkeä tekijä on turvallisen infrastruktuurin saatavuus sen 

varmistamiseksi, että kaikilla on pääsy tietoihin ja digitaalisiin palveluihin. Saatavilla olevien tietojen 

volyymi edellyttää tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia selkeitä sääntöjä. Disinformaation torjunta 

luotettavan ja oikeaksi vahvistetun tiedon avulla on yhä tärkeämpää. Jotta kaikki voisivat hyötyä 

digitaalisesta maailmasta, on vältettävä digitaalista kuilua ja varmistettava koulutus ja taidot, jotka 

mahdollistavat kaikkien osallistumisen, myös kieliteknologian avulla. Sekä monikielisellä digitaalisella 

foorumilla että työryhmän kokouksessa kuvattiin erilaisia tapoja mahdollistaa osallistuminen, jakaa 

näkemyksiä ja tuoda yhteen kansalaisia, virkamiehiä ja aloja alustojen ja portaalien kautta. Yhteiskunnan 

suojelemiseksi tarvitaan EU:n digitaalista itsemääräämisoikeutta. 

Prosessin osalta puheenjohtaja kannusti yhteistä sihteeristöä antamaan paneelien kansalaisille tietoa 

voimassa olevasta tai suunnitellusta EU:n tason sääntelystä. Hän ilmoitti myös, että kokouksen pöytäkirja 

ja esityslista ovat jatkossa saatavilla aikaisemmin. Seuraava kokous pidetään tammikuussa. 

LIITE: Luettelo digitalisaatiota käsittelevän työryhmän jäsenistä  

  



 
 

4 
 

 

LIITE: Luettelo digitalisaatiota käsittelevän työryhmän jäsenistä  

 Puheenjohtaja: Riina SIKKUT (1.1.2022 alkaen Elina VALTONEN) (Kansalliset parlamentit) 

Etunimi Sukunimi Organisaatio: 

Thomas BYRNE Neuvosto 

Dita CHARANZOVÁ Euroopan parlamentti 

Josianne CUTAJAR Euroopan parlamentti 

Claudia DÖRR-VOSS Neuvosto 

Jelena  DRENJANIN Alueiden komitea 

Yordanka   FANDAKOVA Paikallinen/alueellinen edustaja 

Vasco FERNANDES  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Radosław  FOGIEL Kansalliset parlamentit 

Antje  GERSTEIN  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Marietta  GIANNAKOU Kansalliset parlamentit 

Antonio GIARDINA  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Marketa GREGOROVA Euroopan parlamentti 

Filip HOFMAN  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Eva Maria  HOLZLEITNER Kansalliset parlamentit 

Assita KANKO Euroopan parlamentti 

Othmar KARAS Euroopan parlamentti 

Miapetra KUMPULA-NATRI Euroopan parlamentti 

Constance  LE GRIP Kansalliset parlamentit 

Eva-Maria LIIMETS Neuvosto 

Morten LØKKEGAARD Euroopan parlamentti 

Gisele Marguerite MAGNERY  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Jánosné MASEVSZKI  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Eva MAYDELL Euroopan parlamentti 

Paulo  MONIZ Kansalliset parlamentit 

Noelle O’CONNELL 
Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Sirpa PAATERO Neuvosto 

Stefano  PALMIERI  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

Chrisis  PANTELIDES Kansalliset parlamentit 

Alessandro PANZA Euroopan parlamentti 

Gergana PASSY 
Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Sandra PEREIRA Euroopan parlamentti 

Iulian-Vasile POPESCU Neuvosto 

Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Euroopan parlamentti 

Lucia  PUTTRICH Kansalliset parlamentit 
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Jessika  ROSWALL Kansalliset parlamentit 

Lukas  SAVICKAS Kansalliset parlamentit 

Paola SEVERINO 
Kansalliset 
kansalaispaneelit/tapahtumat 

Riina SIKKUT Kansalliset parlamentit 

Radoslaw SIKORSKI Euroopan parlamentti 

Vita Anda  TĒRAUDA Kansalliset parlamentit 

Jean-Louis THILL Neuvosto 

Rocío TOVIO DIAZ  Eurooppalaiset kansalaispaneelit 

Elina  VALTONEN Kansalliset parlamentit 

Mirja VEHKAPERA  Alueiden komitea 

Margrethe VESTAGER Euroopan komissio 

Veronique WILLEMS Työmarkkinaosapuolet 

 


